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PROGRAM  1 - Praha  Techn. muzeum a Staroměstská radnice      

 od 15.2. do 14.5. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek )   cena 320,- Kč 

   Odjezd z Broumova v 6:01 až po Náchod v 7:02,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:47 pěšky kolem Prašné brány 

na Letnou, prohlídka letos opětovně otevřeného Národního technického muzea. Pěšky Letenskými sady na Kampu a 

Karlův most, královskou cestou na Staroměstské náměstí, prohlídka Staroměstské radnice vč. orloje, kaple a 

podzemí, pěšky na Václavské náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:09, příjezd v 18:56 (Na), resp. 19:59 (Br) 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, vstupenku do Národního technického 

muzea a do Staroměstské radnice, průvodce  

PROGRAM  2  -   Praha                      Petřín a Pražský hrad        .                

  od 15.2. do 14.5. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa, čtvrtek ) cena 290,- Kč 

   Odjezd z Broumova v 6:01 až po Náchod v 7:02,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:47 tramvají na Újezd, výjezd 

lanovkou na Petřín, možnost vstupu do bludiště nebo na Petřínskou rozhlednu ( příplatek vždy cca 20 Kč ), návštěva 

výstavy Cimrman - génius, který se neproslavil ve vestibulu Petřínské rozhledny. Kolem Strahovského kláštera a 

Lorety na Pražský hrad, prohlídka Starého královského paláce, katedrály sv.Víta, zrekonstruované Zlaté uličky a 

nově otevřené expozice Svatovítského pokladu. Pěšky na Karlův most, Staroměstské náměstí a na Václavské 

náměstí, krátké volno, odjezd zpět v 16:09, příjezd v 18:56 (Na), resp. 19:59 (Br) 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, jízdné tramvají a lanovkou, vstupenku  

do celého areálu Pražského hradu, průvodce 

PROGRAM  3  -  Praha           plavba po Vltavě a Pražský hrad               

Termíny:  pouze  10.5. a 27.9. 2012                                              cena 320,- Kč 

   Odjezd z Broumova v 6:01 až po Náchod v 7:02,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:47 pěšky kolem Prašné brány na 

Staroměstské náměstí a dále Pařížskou třídou do přístaviště.  V 11 hodin okružní plavba lodí od  Štvanice  po  Karlův 

most.  Po hodinové plavbě  pěšky přes Karlův most na Pražský hrad,  prohlídka Starého královského paláce, 

katedrály sv.Víta a Zlaté uličky. Pěšky na Malostranské náměstí, metrem na Václavské náměstí, odjezd zpět v 16:09, 

příjezd v 18:56 (Na), resp. 19:59 (Br). V případě zájmu místo Pražského hradu prohlídka Staroměstské radnice. 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, okružní jízdu lodí, vstupenku do 

celého areálu Pražského hradu nebo do Staroměstské radnice, jízdné metrem, průvodce 

PROGRAM  4 -  Praha                                   letiště Ruzyně  

od 15.2. do 14.5. a od 18.9. do 13.12.2012 ( úterý, středa)               cena 350,- Kč    

  Odjezd z Broumova v 6:01 až po Náchod v 7:02,  po příjezdu do Prahy – hl.n. v 9:47 metrem do stanice Dejvická a 

dále busem k Terminálu 3 ruzyňského letiště. V rámci dvouhodinové exkurze uvidíte provoz a shon na odbavovacích 

plochách, seznámíte se s dráhovým systémem, dostanete se do těsné blízkosti letadel, hangárů, radiolokátorů apod. 

To vše pohodlně z paluby letištního autobusu a s výkladem pracovníka letiště. Po prohlídce zpět do centra, další 

program dohodou, odjezd zpět v 16:09, příjezd v 18:56 (Na), resp. 19:59 (Br) 

Cena zahrnuje: jízdenku vlakem do Prahy a zpět vč. místenek, veškeré jízdné metrem a busem, 

vstupenku na exkurzi, průvodce.   
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